
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Chương: 426

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.372,575 1.372,575 0,000

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí: 1.372,575 1.372,575 0,000

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường
1.064,100 1.064,100 0,000

Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết
0,000 0,000

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung

0,000 0,000 0,000

Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp 308,475 308,475

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại
1.043,193 1.043,193 0,000

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 1.043,193 1.043,193 0,000

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 658,193 658,193 0,000

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 385,000 385,000 0,000

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 231,356 231,356 0,000

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí 231,356 231,356 0,000

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường
0,000 0,000 0,000

Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết
0,000 0,000

 

          ĐV tính: Triệu đồng

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CCBVMT ngày         tháng  6  năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường 

Bình Định)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung

0,000 0,000

Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp 231,356 231,356

Phí …

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.252,771 3.252,771 0,000

I Nguồn ngân sách trong nước 3.252,771 3.252,771 0,000

1 Chi quản lý hành chính 1.789,710 1.789,710 0,000

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.700,000 1.700,000 0,000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 89,710 89,710 0,000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
0,000 0,000 0,000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,000 0,000 0,000

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 0,000 0,000 0,000

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.463,061 1.463,061 0,000

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.463,061 1.463,061 0,000

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-22T08:06:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 322/QĐ-CCBVMT của Chi cục bảo vệ môi trường




